
Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves 

Přehled bohoslužeb 
v týdnu od 20. do 27. května 2007 

 

Svátky a památky:   neděle 20.5. 7. neděle velikonoční 
    pondělí 21.5. Výročí posvěcení brněnské katedrály 
    sobota 26.5. sv. Filipa Neriho, kněze 
    neděle 27.5. Slavnost Seslání Ducha Svatého 
 
 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše 
neděle   20.5.  7.45 mše sv. za rodinu Urbanovu, Šebkovu a Zavřelovu 
úterý    22.5.  17.15 májová pobožnost, svatodušní novéna 

18.00 mše sv. za rodinu Urbanovu a Koumalovu 
po mši sv. uděluje novokněžské požehnání P. Lukáš Engelmann 

   18.45 příprava na první svaté přijímání (fara) 
čtvrtek  24.5.  17.30 Modlitba svatého růžence 
pátek   25.5.  17.15  májová pobožnost, svatodušní novéna 

18.00 mše sv. za Ludvíka Juříčka, rodinu Juříčkovu a Buchlovských 
19.00  přednáška P. CSILic. Jozefa Kováčika: Média a mediální manipulace (fara) 

sobota  26.5  7.45 mše sv. za rodinu Štěrbovu 
neděle   27.5.  7.45 mše sv. za farnost 
    

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné 
neděle: mše sv. v 10.00 hodin    pondělí - pátek: mše sv. v  6.00 a 15,00 hodin  
sobota: mše sv. v 6.00 a 10.30 hodin   (informace na tel.: 549 411 526, 549 412 279) 

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla  
neděle  20.5.  9.30 mše sv. za farnost 
středa   23.5.  17.30 mše sv. za rodiče Velebovy, Knotkovy, syna a duše v očistci, 
    za Vítězslava Soukupa, rodiče a rodinu Karmazínovu 
    po mši sv. -  příprava na první svaté přijímání (Obecní úřad) 
neděle  27.5.  9.30 mše sv. za rodinu Flekovu a Lacinovu, živou a zemřelou přízeň, 
    za Jindřicha Voborného, manželky a dva syny 
 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy 
neděle  20.5.  11.00 mše sv. za rodinu Vašíčkovu a Klešťovu 
čtvrtek  24.5.  18.00 mše sv. za Oldřicha Jandu a celou rodinu 
neděle  27.5.  11.00 mše sv. za rodinu Matouškovu a Pestrovu, živé a zemřelé příbuzné 
 
 

* V úterý 22.5. v 18. hodin bude v Deblíně sloužit mši svatou a udělovat novokněžské požehnání P. Lukáš 
Engelmann, kaplan v Místku (diecéze ostravsko-opavská). Další týden v úterý 29.5. bude sloužit mši sv. a 
udělovat novokněžské požehnání P. Zdeněk Fučík, kaplan v Mikulově. 
 
* Přednáška P.CSILic. Jozefa Kováčika, ředitele Tiskové kanceláře Konference biskupů Slovenska            
a výkonného ředitele TV LUX (Slovensko): Média a mediální manipulace se uskuteční ve farním sále         
v Deblíně v pátek 25. května 2007 po mši svaté v 19 hodin. 
 
*  Farní knihkupectví je otevřeno půl hodiny po nedělní mši svaté na faře v Deblíně.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Římskokatolická fara Deblín 31,  664 75,   tel. 549 430214          P. Oldřich Chocholáč  mobil: 605 900 544 

Internetové stránky farnosti jsou na adrese: www. farnostdeblin.cz 


